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W Krakowie mówią: 

 
  […] szanujemy was, ponieważ działacie w oparciu o 

jasno określone standardy. Nieraz udowodniliście, że jesteście 

świadomi wielkiej odpowiedzialności, która na was spoczywa. 

Powierzamy wam swoje sprawy, bo jak mało kto potraficie 

zadbać o nasze bezpieczeństwo, nasze pieniądze i nasze 

interesy. Zdobyliście nasze zaufanie, gdyż dobro firm oraz ludzi, 

którzy je tworzą, są dla was wartością bezcenną […] 
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PRAGNIENIE ZWYCIĘSTWA POŁĄCZONE Z 

PASJĄ DĄŻENIA DO BYCIA LIDEREM 

NA RYNKU USŁUG PRAWNICZYCH W KRAKOWIE 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Głębokie przekonanie, że w życiu nie można stać w miejscu, że nigdy nie należy się poddawać, że 

zawsze trzeba szukać lepszych rozwiązań, i że zawsze trzeba dbać o interes swoich Klientów sprawiły, iż 

Kancelaria Radcy Prawnego JOANNA SZANSER jest dziś uznaną i powszechnie szanowaną marką na rynku usług 

prawniczych w Krakowie. 

 

Profesjonalizm, zaangażowanie, dbałość o „drobiazgi”, uczciwość, rzetelność, ciężka praca, ciągłe 

dążenie do doskonałości we wszystkim co robimy, z czasem zasadnym uczyniły twierdzenie, że proponujemy 

Państwu usługi prawnicze na najwyższym z możliwych poziomie. Usługi oparte na wiedzy i bogatej  praktyce. 

 

Filozofia sukcesu Kancelarii od lat zawsze ta sama, po latach sprawdza się znakomicie; dbamy o Wasze 

bezpieczeństwo, budujemy Wasze poczucie pewności, szukamy dla Was najlepszych rozwiązań, doradzamy i 

wspieramy Was przy podejmowaniu trudnych decyzji. Jesteśmy, gdy nas potrzebujecie. Obdarzeni Waszym 

zaufaniem, czujemy się współodpowiedzialni za wybory, których dokonujecie. Jesteśmy źródłem Waszych 

sukcesów, Wasze sukcesy budują wartość naszej Kancelarii.  

 

Zapraszam Państwa do lektury niniejszego folderu stanowiącego przegląd oferty Kancelarii Radcy 

Prawnego JOANNA SZANSER. Gorąco polecam Państwa uwadze część dotyczącą naszych specjalizacji i 

jednocześnie już teraz pragnę Państwa zaprosić do grona naszych Klientów. Mam szczerą nadzieję, że informacje 

zawarte w niniejszym folderze ułatwią Państwu podjęcie decyzji o nawiązaniu z nami współpracy. 

Wszystkich Państwa zainteresowanych szczegółami dotyczącymi zasad współpracy serdecznie 

zapraszam do biura Kancelarii, gdzie przy filiżance aromatycznej kawy z pewnością znajdziemy czas by   

porozmawiać o Państwa potrzebach.    

     

                                                                     Z poważaniem 

                        

                                                                                                          Radca Prawny Joanna Szanser

                                  Kraków, 2009 
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DBAMY O WASZE 
         BEZPIECZEŃSTWO 
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KRAKÓW ZOBOWIĄZUJE  * OBSZARY PRAKTYKI 

 

 

 

W czasach dużego skomplikowania rzeczywistości gospodarczej oraz gwałtownie zmieniającego się 

otoczenia prawnego wielkiego znaczenia nabiera to, w jaki sposób podmioty działające na rynku przewidują oraz 

zabezpieczają skutki podejmowanych przez siebie decyzji gospodarczych. Decyzja odnośnie wyboru kancelarii 

świadczącej usługi prawno-doradcze ma kluczowe znaczenie, decyduje bowiem o przyjętym poziomie ochrony 

prawnej oraz skuteczności jej występowania. 

 

Kancelaria Radcy Prawnego JOANNA SZANSER świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz 

polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, 

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie, instytucji publicznych oraz osób 

fizycznych, zapewniając im zawsze wysoki poziom opieki prawnej.  

 

Czujemy się ekspertami w zakresie:  

 prawa i postępowania cywilnego, 

 prawa gospodarczego i spółek handlowych, 

 prawnych aspektów obrotu nieruchomościami, w tym także obsługi procesu inwestycyjnego, 

 prawa własności intelektualnej oraz prawnej ochrony dóbr osobistych, 

 zwalczania nieuczciwej konkurencji, 

 prawa upadłościowego i naprawczego, 

 prawa zamówień publicznych, 

 prawa i postępowania administracyjnego oraz procedury sądowo-administracyjnej, 

 windykacji należności, 

 prawa pracy, 

 prawa ochrony środowiska. 

 

Doradzamy i wspieramy zarządy spółek oraz kadrę menedżerską przy podejmowaniu trudnych decyzji. 

W ramach stałej obsługi prawnej dla naszych Klientów: 

 

 sporządzamy opinie i informacje prawne, udzielamy porad i konsultacji prawnych, 

 przygotowujemy projekty umów gospodarczych, porozumień, ofert, pism procesowych i wniosków,  

 uczestniczymy w negocjacjach handlowych, 

 doradzamy jak zabezpieczyć swoje należności oraz oferujemy ich windykację, 
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 uczestniczymy w obsłudze przetargów, 

 oferujemy obsługę korporacyjną spółek handlowych, 

 oferujemy obsługę obrotu nieruchomościami, 

 reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi, Sądem Najwyższym, w 

postępowaniach przed organami administracji publicznej, w tym także postępowaniach mediacyjnych, przed 

sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

 

 

 

SPECJALIZACJE  

* PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE 

* PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE 

* PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED  

   SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI 

* PRAWO NIERUCHOMOŚCI 

* OBSŁUGA PRAWNA PROJEKTÓW 

       DEWELOPERSKICH 

* OBSŁUGA PRAWNA PROCESÓW 

       INWESTYCYJNYCH 

* NEGOCJACJE I OBSŁUGA PRAWNA 

        KONTRAKTÓW 

  
 
 

Kancelaria Radcy Prawnego JOANNA SZANSER należy do grona nielicznych na rynku usług 

prawniczych w Krakowie profesjonalnych, wyspecjalizowanych podmiotów świadczących pomoc prawną w 

zakresie materialnego prawa administracyjnego, a także procedur administracyjnych i sądowo-administracyjnych, 

w szczególności zaś w zakresie wspierania realizacji procesów deweloperskich oraz projektów inwestycyjnych. 
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Naszym Klientom oferujemy szeroki wachlarz usług doradztwa prawnego wspierających rozpoczęcie i 

efektywne wykonywanie procesów inwestycyjnych. W ramach oferowanej kompleksowej obsługi prawnej  

Kancelaria:   

 

 w zakresie prawa administracyjnego reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed organami 

administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej;  

 w postępowaniach o wydanie decyzji przez organy I instancji,  w postępowaniach odwoławczych o 

wydanie decyzji przez organy II instancji, w tym także przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, 

 w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zespołem Arbitrów Urzędu 

Zamówień Publicznych, a także Urzędem Patentowym,    

 w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, 

 sporządza wnioski inicjujące postępowania administracyjne oraz wnioski i stanowiska stron w trakcie toczącego 

się postępowania administracyjnego lub postępowania egzekucyjnego w administracji,  

 świadczy pomoc prawną oraz reprezentuje podmioty w postępowaniach administracyjnych o wydanie 

wymaganych prawem koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,  

 doradza lub bezpośrednio prowadzi w imieniu swoich Klientów postępowania, w szczególności w przedmiocie;  

 zaskarżenia decyzji administracyjnej,  

 zaskarżenia uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa stanowionych przez 

organy administracji rządowej,  

 skargi na bezczynność organów administracji publicznej,  

 przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji,  

 zażalenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia,  

 wznowienia postępowania administracyjnego,  

 stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej,  

 sporządza specjalistyczne opinie prawne w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego i 

procesowego, procedury sądowo-administracyjnej, a także z zakresu postępowania egzekucyjnego w 

administracji,  

 w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji prowadzi postępowania w przedmiocie; 

 zwolnienia lub wyłączenia rzeczy spod egzekucji,  

 wstrzymania czynności egzekucyjnych,  

 zażalenia na postępowanie lub czynności egzekucyjne, 

 zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego,  

 doradza w zakresie prawa administracyjnego jednostkom administracji publicznej,  

 przygotowuje, sporządza i opiniuje projekty uchwał, zarządzeń oraz innych aktów prawnych wydawanych przez 

organy administracji publicznej.  
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 w zakresie prawa nieruchomości oraz obsługi prawnej procesów inwestycyjnych wykonuje audyt prawny 

nieruchomości, 

 prowadzi postępowania w przedmiocie regulacji stanu prawnego nieruchomości, w szczególności na rzecz byłych 

właścicieli, polegające na odzyskaniu praw do nieruchomości przejętych przez instytucje państwa w drodze 

decyzji organów władzy publicznej lub w drodze zawartej, lecz wadliwej czynności prawnej (więcej na s. 17-18),   

 prowadzi postępowania w przedmiocie uzyskania wymaganych prawem zezwoleń na nabycie nieruchomości 

przez cudzoziemców, 

 doradza w zakresie uczestnictwa w przetargach na nabycie nieruchomości oraz lokowania inwestycji w 

specjalnych strefach ekonomicznych,  

 sporządza opinie w przedmiocie wymagań administracyjnych stawianych inwestycjom stosownie do typu i 

charakteru planowanej inwestycji,   

 dokonuje interpretacji przepisów prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego 

(materialnego i procesowego), a także przepisów lokalnych, aktów prawa miejscowego, w szczególności zaś 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych uchwał mających wpływ na sytuację 

faktyczno - prawną nieruchomości, 

 reprezentuje Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej występując w postępowaniach 

administracyjnych bezpośrednio lub pośrednio, przygotowując strategie działania i doradzając na każdym etapie 

toczącego się postępowania administracyjnego w sprawach o wydanie m.in.: decyzji określającej warunki 

zabudowy, decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwoleniu 

na rozbiórkę, pozwoleniu na budowę sieci (przyłączy), decyzji w zakresie zmiany sposobu użytkowania 

nieruchomości, decyzji wyłączającej grunty z produkcji rolnej lub leśnej oraz innych decyzji i postanowień 

wynikających z zakresu prawa administracyjnego,  

 reprezentuje inwestorów przed organami gminy oraz przed sądami administracyjnymi w postępowaniach w 

sprawie uchwalenia lub zmiany przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także w 

postępowaniach przed sądami cywilnymi w sprawach dotyczących roszczeń powstałych w następstwie 

wyłączenia lub ograniczenia korzystania z nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego,  

 występuje do organów administracji publicznej o wydanie mających istotne znaczenie dla poprawności procesu 

deweloperskiego opinii, a także przewidzianych przepisem szczególnym uzgodnień, oraz analizuje ich treść pod 

względem poprawności formalnoprawnej, 

 w razie konieczności sporządza zażalenia, odwołania oraz inne nadzwyczajne środki odwoławcze (wniosek o 

stwierdzenie nieważności decyzji, wznowienie postępowania administracyjnego, etc.), 

 prowadzi mediacje i postępowania ugodowe przed organami władzy publicznej, w razie konieczności także 

między stronami postępowań administracyjnych, 
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 występuje w imieniu swoich Klientów przed organami nadzoru budowlanego w postępowaniach o wydanie 

pozwolenia na użytkowanie, w sprawach odstępstwa od projektu zatwierdzonego pozwoleniem na budowę,  

 uczestniczy w procesie legalizacji samowoli budowlanych, 

 sporządza a także opiniuje umowy deweloperskie, umowy o prace projektowe, umowy o nadzór budowlany, 

umowy o roboty budowlane, w tym także umowy z generalnym wykonawcą inwestycji, umowy o przygotowanie 

inwestycji i zastępstwo inwestycyjne, prowadzi spory sądowe pomiędzy inwestorami a wykonawcami 

(podwykonawcami) robót budowlanych, doradza w zakresie obrotu nieruchomości, w tym w szczególności udziela 

pomocy prawnej przy zawieraniu umów (przedwstępnych/ostatecznych) nabycia nieruchomości, a także umów 

zlecenia nabycia nieruchomości,  

 doradza i opiniuje umowy w zakresie dzierżawy, najmu, podnajmu nieruchomości,  

 doradza w zakresie ustanawiania i przenoszenia użytkowania wieczystego, przygotowuje umowy dotyczące 

ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych takich jak: użytkowanie, służebność, hipoteka,  

 świadczy pomoc prawną przy wyodrębnianiu własności lokali,  

 uczestniczy i doradza w procesie powstawania wspólnot mieszkaniowych,   

 sporządza oraz weryfikuje projekty umów w sprawie zarządu nieruchomością wspólną,  

 udziela pomocy prawnej podmiotom współuczestniczącym w realizacji projektu inwestycyjnego - rzeczoznawcom 

majątkowym, geodetom, architektom, etc., 

 reprezentuje Klientów przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, sądami powszechnymi, Sądem 

Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. 
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                BUDUJEMY WASZE 
 POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA 
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* PRAWO GOSPODARCZE I SPÓŁEK  

        HANDLOWYCH 

* DORADZTWO KORPORACYJNE 

* KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA   

        POLSKICH I ZAGRANICZNYCH  

        PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 

* PRAWO UPADŁOŚCIOWE I  

      NAPRAWCZE 

* WINDYKACJA NALEŻNOŚCI 

 

  

Kancelaria Radcy Prawnego JOANNA SZANSER oferuje szeroki zakres usług doradztwa prawnego w 

zakresie kompleksowej obsługi prawnej polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych*, spółek prawa 

handlowego, spółek cywilnych, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie.  

Doskonała znajomość prawa gospodarczego i spółek handlowych, wieloletnie doświadczenie zawodowe 

pracowników/partnerów Kancelarii, konkurencyjne  warunki współpracy,  uczciwość, rzetelność, terminowość, a 

nade wszystko wysoka jakość świadczonych usług sprawia, że coraz częściej wybierają nas firmy i instytucje także 

spoza Krakowa.  

Sądzimy, iż prawidłowe uregulowanie stosunków gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami, a także 

pomiędzy przedsiębiorcami i ich Klientami,  jest fundamentem bezpiecznej współpracy oraz gwarancją osiągnięcia 

założonych celów. Kancelaria Radcy Prawnego JOANNA SZANSER pragnąc zapewnić najwyższy poziom 

bezpieczeństwa prawnego w obrocie gospodarczym oferuje swoim Klientom współpracę opartą na stałej obsłudze 

prawnej podmiotu jako najszerszą formę współdziałania pomiędzy Klientem a Kancelarią. W ramach 

kompleksowej obsługi Kancelaria zapewnia swoim Klientom wszechstronne doradztwo prawne we wszystkich 

aspektach prowadzonej przez nich działalności. W praktyce z pomocy Kancelarii korzysta kadra zarządzająca oraz 

potrzebujący wsparcia prawnego pracownicy firmy, tj. księgowi, specjaliści ds. sprzedaży, reklamy i marketingu, 

specjaliści ds. ubezpieczeń, pracownicy działu kadr, kierownicy poszczególnych działów, etc. 
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Bazując na swojej najlepszej wiedzy i doświadczeniu Kancelaria:  

 

 doradza w zakresie wyboru optymalnej formy oraz sposobu prowadzenia działalności gospodarczej, 

 niezależnie od formy organizacyjno-prawnej (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka 

komandytowo-akcyjna, komandytowa, partnerska, jawna, cywilna, przedsiębiorstwo państwowe, spółdzielnia, 

fundacja, stowarzyszenie, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą indywidualnie, inne) prowadzi 

postępowania w sprawie wpisu do właściwych rejestrów (w tym do KRS - Krajowego Rejestru Sądowego), 

uprzednio przygotowując projekty stosownych aktów założycielskich, umów spółek oraz statutów,  

 oferuje przedsiębiorcom świadczenie pełnej bieżącej obsługi prawnej w zakresie prawa korporacyjnego, w tym:   

 organizuje zebrania wspólników, prowadzi obrady organów kolegialnych, przygotowuje dokumentację 

zwyczajnego i nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, 

 doradza w zakresie zmian organizacyjnych, w tym m.in. w sprawach podwyższania/obniżania wysokości 

kapitału zakładowego, umarzania udziałów/akcji, wnoszenia dopłat, konwersji zadłużenia na 

udziały/akcje, etc.,  

 doradza w sprawach korporacyjnych, przygotowuje projekty uchwał organów zarządzających, 

nadzorczych i kontrolnych, sporządza projekty regulaminów organizacyjnych i innych aktów 

wewnętrznych regulujących funkcjonowanie podmiotu gospodarczego i jego organów; regulaminów 

zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy i walnych zgromadzeń, projekty 

wymaganych prawem ogłoszeń, umów o współpracy handlowej, a także wszelkiego rodzaju umów i 

porozumień  zawieranych pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami spółki,  

 w razie konfliktu pomaga w rozwiązaniu sporów pomiędzy spółką a wspólnikami/akcjonariuszami,  

 doradza oraz prowadzi postępowania z zakresu przekształceń własnościowych podmiotów gospodarczych, 

łączenia i podziału spółek prawa handlowego, tworzy oddziały i przedstawicielstwa, w tym oddziały i 

przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych,  

 prowadzi obsługę prawną przedsięwzięć gospodarczych, w tym inwestycji kapitałowych, nabywania i zbywania 

przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, a także nabywania i zbywania udziałów,  

 prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, analizuje sytuacje faktyczno-prawną swoich 

Klientów, doradza, udziela odpowiedzi na pytania prawne, a także na bieżąco stara się identyfikować problemy 

prawne, mogące powstać w przyszłości,  

 sporządza specjalistyczne opinie prawne z zakresu działalności przedsiębiorcy, 

 udziela porad prawnych oraz prowadzi szkolenia tematyczne dla pracowników firmy, 

 oferuje bieżące konsultacje i doradztwo prawne w sprawach organizacji i zarządzania firmą,  

 oferuje doradztwo prawne w zakresie prawa wekslowego,  

 monitoruje zmiany przepisów prawnych szczególnie dotyczących branż, w których funkcjonują nasi Klienci,  

 opiniuje oraz sporządza projekty umów handlowych, listów intencyjnych, porozumień, protokołów, etc., 
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 przygotowuje i prowadzi negocjacje z inwestorami strategicznymi,   

 aktywnie współdziała z działem finansowo-księgowym oraz doradcami podatkowymi Zleceniodawcy,  

 reprezentuje swoich Mocodawców wobec kontrahentów, wierzycieli, dłużników, w postępowaniach przed 

organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej) w tym przed organami administracji podatkowej, a 

także przed sądami, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem 

Administracyjnym,  

 pomaga w windykacji należności, dochodzi należności w postępowaniach sądowych, w tym m.in. w 

postępowaniach upominawczych i nakazowych, a także prowadzi postępowania zabezpieczające i egzekucyjne,  

 uczestniczy w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,   

 prowadzi postępowania w zakresie wyłączenia wspólnika, rozwiązania i likwidacji spółki oraz wykreślenia z 

właściwego rejestru.  

 

 

* PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE 

* PRAWO UMÓW W OBROCIE 

       GOSPODARCZYM  

* PRAWO PRACY 

* PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNCH 

* ZASTĘPSTWO PROCESOWE 

 
 

 

W ramach szeroko rozumianego prawa cywilnego Kancelaria Radcy Prawnego JOANNA SZANSER 

oferuje swoim Klientom profesjonalną pomoc prawną w zakresie zawierania i wykonywania umów oraz 

dochodzenia roszczeń i należności wynikających z  czynności cywilnoprawnych. W szczególności Kancelaria: 

 

 sporządza projekty umów, porozumień, jednostronnych oświadczeń woli, listów intencyjnych, etc., a także opiniuje 

projekty umów, porozumień i oświadczeń sporządzonych przez kontrahentów swoich Klientów, wskazując na 

potencjalne zagrożenia wynikające z treści umów, doradza oraz proponuje zmiany do umów,  

 przygotowuje wzory umów występujących w obrocie gospodarczym zarówno polskim jak i zagranicznym,  

 zapewnia swoim Klientom pełną obsługę prawną przy realizacji umów, na  każdym etapie ich wykonywania,  

 prowadzi konsultacje oraz doradza w zakresie:  
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 prawa własności, użytkowania wieczystego, użytkowania, najmu, dzierżawy oraz leasingu, 

 obrotu nieruchomościami (dokonuje ustaleń w zakresie stanu prawnego nieruchomości, a także 

prowadzi postępowania wieczysto-księgowe),  

 spraw związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną, 

 prawa zobowiązań, w tym zaciągniętych zobowiązań, kompensacji wierzytelności, udzielonych poręczeń 

i gwarancji, ustanawiania zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności, dochodzenia roszczeń,  

 prawa spadkowego, 

 nabywania i zbywania składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład 

przedsiębiorstwa, etc.,  

 przygotowuje specjalistyczne ekspertyzy i opinie prawne,  

 zajmuje się regulacją stanów prawnych nieruchomości,  

 oferuje pomoc w fazie przedsądowej badając zasadność prowadzenia sporu, negocjując warunki zawarcia 

ewentualnej ugody oraz prowadzi mediację między stronami sporu,  

 sporządza pisma procesowe wszelkiego typu,  

 informuje Klientów o kosztach i przewidywanym czasie trwania postępowania sądowego,     

 reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami polubownymi,  

 reprezentuje Klientów w postępowaniach egzekucyjnych zmierzających do wyegzekwowania należnych im praw,  

 

 

 w zakresie prawa pracy m.in.: przygotowuje projekty kontraktów menedżerskich, umów o zachowaniu tajemnicy 

przedsiębiorstwa, umów o zakazie konkurencji, etc.,  

 przygotowuje projekty regulaminów pracy, a także innych aktów przewidzianych przepisami prawa pracy,  

 doradza w sprawach dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, w tym w sprawach zwolnień 

grupowych,  

 reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami pracy,  

 

 

 w zakresie prawa zamówień publicznych kancelaria świadczy usługi prawne zarówno dla zamawiających jak i 

oferentów, obejmujące w szczególności: 

 opracowanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych, a także planów zamówień 

publicznych dla jednostek organizacyjnych podmiotów zajmujących się organizacją i udzielaniem zamówień 

publicznych,  

 przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej, na którą składają się specyfikacje istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ), wzory ofert, projekty umów, etc., 
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 sporządzanie opinii i analiz prawnych, a także projektów uzasadnień na rzecz podmiotów zobowiązanych do 

stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  

 doradztwo prawne dla komisji przetargowych,  

 doradztwo prawne w zakresie procedur przetargowych, a także pomoc prawną przy przygotowaniu dokumentacji 

przetargowej,  

 doradztwo prawne oraz analizy prawne poprawności prowadzonych postępowań przetargowych przez podmioty 

udzielające zamówienia,  

 przygotowanie w imieniu oferentów protestów, odwołań i skarg,  

 reprezentowanie Klientów przed Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych i sądami powszechnymi,     

 

 

 w zakresie postępowania upadłościowego i naprawczego uczestniczy w procesach układowych i naprawczych, 

sporządza wnioski o ogłoszenie upadłości, zgłasza wierzytelności w postępowaniach upadłościowych, 

reprezentuje Klientów przed organami prowadzącymi postępowanie upadłościowe, w tym wierzycieli w 

postępowaniach dotyczących majątku upadłego, 

 

 

 w zakresie windykacji należności dochodzi niezapłaconych należności na drodze polubownej, a jeśli działania te 

nie przyniosą oczekiwanego rezultatu prowadzi postępowania sądowe zmierzające do uzyskania tytułu 

wykonawczego (nakaz zapłaty, wyrok) z klauzulą wykonalności,  

 dla swoich Klientów sporządza przedsądowe wezwania do zapłaty, pozwy o zapłatę, przedegzekucyjne wezwania 

do zapłaty, wnioski o nadanie klauzuli wykonalności, wnioski o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego, wnioski o 

wszczęcie egzekucji, 

 prowadzi postępowania sądowe zabezpieczające i egzekucyjne (w tym z nieruchomości),  

 prowadzi działania zmierzające do ustalenia sytuacji majątkowej dłużnika, postępowania o wyjawienie majątku 

dłużników oraz postępowania o ujawnienie dłużników w Krajowym Rejestrze Sądowym i innych rejestrach 

publicznych. 
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        DORADZAMY I  
                     WSPIERAMY WAS 
W PODEJMOWANIU TRUDNYCH DECYZJI 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JOANNA SZANSER           DORADZTWO PRAWNE I OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 



 17 

* ODZYSKIWANIE UTRACONYCH  

        PRAW DO NIERUCHOMOŚCI 

  * PRAWO SPADKOWE 

  * ZBYWANIE/NABYWANIE PRAW  

     DO NIERUCHOMOŚCI 

W warunkach gospodarki wolnorynkowej podmiotowe prawo własności rozumiane jako uprawnienie 

właściciela do korzystania z rzeczy tj. do jej posiadania, używania, pobierania pożytków, prawo do jej 

przetworzenia, jej zużycia, lub zniszczenia, oraz do rozporządzania rzeczą, a więc do wyzbycia się własności rzeczy 

lub jej obciążenia, w granicach wyznaczonych przez ustawę, zasady współżycia społecznego i społeczno – 

gospodarcze przeznaczenie tego prawa, należy do podstawowych praw człowieka stanowiących fundament zasad 

ustrojowych państwa i podlega równej dla wszystkich ochronie prawnej.  

Kancelaria Radcy Prawnego JOANNA SZANSER posiada głęboką wiedzę i doświadczenie w regulowaniu 

stanów prawnych nieruchomości, w tym w zakresie prowadzenia postępowań i procesów sądowych 

zmierzających do odzyskania praw do nieruchomości przejętych przez instytucje państwa w drodze decyzji 

organów administracji publicznej lub w drodze wadliwej czynności prawnej. Wadliwość decyzji powodujących 

utratę lub ograniczenie własności nieruchomości (w tym decyzji wywłaszczeniowych oraz nacjonalizacyjnych) daje 

byłym właścicielom nieruchomości, a także ich następcom prawnym możliwość wystąpienia z wnioskiem o 

wyeliminowanie decyzji z obrotu prawnego, naprawienie skutków wydanych wadliwych decyzji  albo uzyskanie 

odszkodowania.  

W zakresie spraw własnościowych Kancelaria prowadzi postępowania:  

 o zwrot nieruchomości wywłaszczonych, przejętych na podstawie przepisów:  

 dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla 

realizacji narodowych planów gospodarczych,  

 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości,  

 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości,  

 o zwrot znacjonalizowanego majątku, przejętego na podstawie przepisów:  

 dekretu z dnia 2 marca 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych, 

 dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich, 
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 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki 

narodowej, 

 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o przejęciu aptek na własność państwa,  

 ustawy z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem 

państwowym,    

 o zwrot majątków rolno - ziemskich oraz małych przedsiębiorstw przejętych na podstawie przepisów: 

 dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, 

 dekretu z dnia 28 listopada 1945 r. o przejęciu niektórych nieruchomości ziemskich na cele reformy 

rolnej i osadnictwa,  

 o zwrot nieruchomości budynkowych, w tym postępowania o zwrot przejętych kamienic, mieszkań oraz lokali 

użytkowych,   

 o zwrot nieruchomości przejętych pod realizacje inwestycji publicznych, budowę lub rozbudowę dróg, sieci 

energetycznych, teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w przypadkach wskazanych w ustawie.   

Przed przystąpieniem do postępowania Kancelaria dokładnie analizuje sprawę utraty nieruchomości, a 

także sprawdza realną możliwość jej odzyskania dokładając wszelkich starań, aby proponowany przez Kancelarię 

wariant rozwiązania był jak najkorzystniejszy dla naszych Klientów. Kancelaria na stałe współpracuje z osobami 

pełniącymi w postępowaniach przed sądem funkcje kuratorów sądowych dla osób nieobecnych lub nieznanych z 

miejsca pobytu, dzięki czemu oferuje swoim Klientom także pomoc:  

 w poszukiwaniu przodków, potomków, spadkobierców, osób zaginionych,  

 w ustaleniu ostatnich znanych właścicieli nieruchomości oraz odszukaniu nieznanych z miejsca pobytu właścicieli 

nieruchomości lub ich spadkobierców,  

 w skompletowaniu niezbędnej do uzyskania statusu spadkobiercy dokumentacji: aktów urodzenia, aktów 

małżeństwa, zgonu, dokumentów adopcyjnych, dokumentów imigracyjnych, dokumentów potwierdzających 

obywatelstwo polskie lub polskie obywatelstwo przodków,  

 dokumentów dotyczących mienia. 
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        JESTEŚMY,  
                GDY NAS POTRZEBUJECIE 
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Ponadto: 

 świadczymy pomoc prawną przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, w tym także przy nabywaniu 

nieruchomości przez cudzoziemców,  

 opracowujemy projekty umów w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym umów pośrednictwa na 

wyłączność, umów przedwstępnych i warunkowych, a także analizujemy treść stosowanych w obrocie 

umów pośrednictwa, umów przedwstępnych i warunkowych sporządzonych przez drugą stronę 

transakcji,  

 w ramach obsługiwanych transakcji zajmujemy się zagadnieniami zabezpieczenia wierzytelności na 

nieruchomościach, obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (hipoteka, 

użytkowanie, służebność, etc.), 

 świadczymy pomoc prawną przy zawieraniu umów sprzedaży/zakupu nieruchomości, w tym umów 

przedwstępnych i ostatecznych podpisywanych z deweloperami, 

 sporządzamy analizy deweloperskich umów sprzedaży pod względem ich zgodności z przepisami prawa, 

w tym stosowania przez spółki deweloperskie klauzul niedozwolonych, zgodności z przepisami ustawy o 

ochronie konkurencji i konsumenta, a także negocjujemy w imieniu Klienta warunki tych umów, 

 prowadzimy analizy i ustalenia w zakresie stanu prawnego nieruchomości, w tym postępowania wieczysto 

– księgowe przed sądem cywilnym o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem 

prawnym,  

 prowadzimy postępowania z zakresu prawa spadkowego, 

 przygotowujemy projekty umów dotyczące zniesienia współwłasności, w tym umów o dział spadku, a 

także prowadzimy postępowania przed sądem lub notariuszem w sprawach zniesienia współwłasności, 

 prowadzimy postępowania sądowe w sprawach zasiedzenia nieruchomości,  

 doradzamy a także sporządzamy projekty umów regulujące sposób korzystania z nieruchomości 

wspólnej, doradzamy oraz świadczymy pomoc prawną w zarządzaniu nieruchomością dla zarządców 

nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych, 

 doradzamy w zakresie obrotu nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji na nieruchomościach w 

aspekcie postępowania administracyjnego,  

 udzielamy porad prawnych w zakresie ustanawiania i przenoszenia użytkowania wieczystego, 

przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, udziału we własności 

nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym oraz znoszenia współwłasności,  

 przygotowujemy projekty umów w sprawie ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych,  

 doradzamy w zakresie oddawania nieruchomości w użytkowanie osobom trzecim, sporządzamy oraz 

opiniujemy projekty umów najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości, etc., jak również służymy pomocą 

w sytuacji niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez osoby trzecie postanowień 

obowiązujących umów,  

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JOANNA SZANSER           DORADZTWO PRAWNE I OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 



 21 

 prowadzimy postępowania z zakresu odzyskania nieruchomości zajętych przez osoby trzecie 

(postępowania eksmisyjne),   

 (zobacz także s. 7-9)  

 

 

* AUDYT PRAWNY /LEGAL DUE DILIGENCE/ 

 

 

Specjalistyczny audyt prawny jest instrumentem służącym poprawie bezpieczeństwa firm, umożliwia 

ustalenie aktualnego stanu prawnego przedsiębiorcy i wyeliminowanie ryzyk prawnych związanych z 

funkcjonowaniem danego podmiotu gospodarczego na rynku. Istotą audytu prawnego jest wykonanie 

wieloskładnikowej analizy prawnej mającej na celu weryfikację podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji, 

czynności i procedur oraz funkcjonujących wewnętrznych aktów prawnych w zakresie ich zgodności z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

 

Szczegółowy zakres analizy uzależniony jest od potrzeb Klienta, jego planów, realizowanej strategii 

celów, a także specyfiki branży i działalności badanego podmiotu. W praktyce istnieje możliwość wykonania 

jednego lub kilku audytów cząstkowych lub całościowej analizy prawnej przedsiębiorstwa, na którą składają się:  

 analiza ogólnej zgodności działalności podmiotu z przepisami prawa wraz z analizą ustawodawstwa regulującego 

działalność danej branży,  

 analiza organizacji i funkcjonowania podmiotu (działalności organów zarządzających i kontroli), 

 analiza stanu prawnego nieruchomości,  

 analiza stanu prawnego ruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym posiadania wymaganych 

prawem decyzji, koncesji, zezwoleń i licencji,   

 analiza bezpieczeństwa transakcji (analiza umów handlowych i prawnych instrumentów zabezpieczenia 

transakcji), 

 analiza zatrudnienia,  

 analiza toczących się postępowań administracyjnych, sądowych i egzekucyjnych,  

 inne.  

 

Wymiernym efektem audytu prawnego jest szczegółowy raport zawierający opis stanu faktycznego, jego 

ocenę w zakresie zgodności z prawem oraz zalecenia mające na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem lub 

zmierzające do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań prawno organizacyjnych. 

Niewątpliwą zaletą audytu prawnego jest fakt, że wyniki przeprowadzonych analiz mają charakter praktyczny, odnoszą 
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się do konkretnych problemów powstałych w ramach konkretnej organizacji i służą budowie rozwiązań systemowych 

umożliwiających zapobieganie powstawaniu problemów w przyszłości.   

Skorzystanie z usługi audytu prawnego szczególnie zaleca się w przypadku zamiaru nabycia 

przedsiębiorstwa, przekształceń podmiotu, objęcia funkcji zarządczych przez  organy w nowym składzie osobowym lub 

wdrażania polityki rozwoju firmy. Nierzadko zdarza się, że audyt prawny jest wymagany przed nawiązaniem 

strategicznych relacji handlowych z przedsiębiorstwami zagranicznymi. Umowy o przeprowadzenie audytu prawnego 

zawierają rozbudowane postanowienia dotyczące gwarancji zachowania i ochrony tajemnicy informacji.   
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ZASADY WSPÓŁPRACY 

* PARTNERSTWO W DZIAŁANIU  

 

Pracujemy i współpracujemy z najlepszymi. Wysokie wymagania w zakresie posiadanej wiedzy i 

kompetencji są znakiem firmowym Kancelarii. Dostrzegając potrzebę oferowania swoim Klientom usługi 

kompleksowej, jak również wymagającej szczególnej wiedzy i umiejętności Kancelaria Radcy Prawnego JOANNA 

SZANSER współpracuje z wybitnymi prawnikami, pracownikami naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie, radcami prawnymi, adwokatami, kancelariami patentowymi oraz notarialnymi, dyplomowanymi 

doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, syndykami oraz nadzorcami sądowymi. Wybierając naszą 

Kancelarię możecie być Państwo pewni, że bez względu na rodzaj problemu i stopień jego skomplikowania, 

zawsze czuwa nad Wami zespół wybitnych specjalistów gotowych Państwu pomóc. 

 

* JAKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I ZAUFANIE 

 
 

Przyjęta strategia działania, wypracowane standardy, umiejętne dobieranie celów, ludzi i partnerów oraz 

nieustanna chęć podnoszenia jakości oferowanych usług sprawiły, że cieszymy się dziś uznaniem i zaufaniem 

wśród szerokiej rzeszy swoich Klientów. Oferując profesjonalne usługi prawne staliśmy się znaczącą firmą w 

sektorze usług prawniczych, kancelarią nowoczesną, profesjonalnie zarządzaną, odpowiedzialną za podejmowane 

działania prawno-doradcze, dającą gwarancję bezpieczeństwa korzystania z naszych usług* oraz gwarancję 

zachowania tajemnicy**. Jesteśmy dumni, ponieważ udało nam się zbudować trwałe relacje ze zdecydowaną 

większością obsługiwanych przez nas firm, dla wielu z nich stając się gwarantem stabilizacji oraz bezpieczeństwa 

prawnego. Wiemy, że nasze rynkowe sukcesy wiążą się z wyjątkową dbałością o Klientów i ich potrzeby, z 

nieustannym dążeniem do ich zadowolenia i pełnej satysfakcji.  

Praca w Kancelarii opiera się na wykorzystaniu wiedzy oraz synergii działań osób w niej pracujących. 

Wierzymy, że najlepsze efekty udaje się uzyskać w wyniku wymiany doświadczeń i pracy zespołowej. Inwestujemy 

w rozwój swoich pracowników, zapewniamy im atrakcyjne i nowoczesne warunki pracy, jednocześnie starając się 

aby ich rozwój był stabilny i harmonijny. Ponad wszystko dbamy jednak o jakość oferowanych usług oraz 

najwyższą jakość obsługi swoich Klientów.     

 

 

 
* Gwarancje bezpieczeństwa: Kancelaria Radcy Prawnego JOANNA SZANSER posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych    
czynności zawodowych.  
** Gwarancja dochowania tajemnicy:  radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem 
pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie, a radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku 
zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. 
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* OTWARTOŚĆ I INDYWIDUALNE  

       ROZWIĄZANIA 

W “życiu” każdej firmy, podobnie zresztą jak w życiu każdego człowieka, zdarzają się takie chwile, kiedy 

potrzebuje wsparcia i pomocy prawnej. Rozumiemy to i dlatego zawsze jesteśmy do Waszej dyspozycji. Usługi 

prawne świadczymy w miejscu dogodnym dla naszych Klientów, tj. zarówno w miejscu wskazanym przez Klienta 

(siedzibie obsługiwanej Spółki) jak i siedzibie Kancelarii, bądź w miejscu innym, wcześniej uzgodnionym. W 

sprawach niewymagających głębszej analizy prawnej obsługiwany podmiot może uzyskać poradę prawną w 

każdym czasie przez telefon lub/i drogą poczty elektronicznej. W przypadku planowanych zmian przepisów 

prawnych, mających istotne znaczenie dla działalności obsługiwanego podmiotu, Kancelaria przygotowuje dla 

Klienta informacje prawne w powyższym zakresie. 

 

* ZASADY ROZLICZEŃ 

Formy płatności są pochodną wykonywanej formy współpracy - ustalonej w porozumieniu z Klientem 

stawki godzinowej, stopnia zawiłości sprawy, skomplikowania zagadnienia prawnego oraz przewidywanego 

nakładu koniecznej do wykonania pracy. Dostosowując się do potrzeb naszych Klientów Kancelaria proponuje 

szereg możliwych do zastosowania w praktyce sposobów wzajemnych rozliczeń. Cztery podstawowe formy to:     

 

STAWKA GODZINOWA 

Stosowana najczęściej w stosunku do zleceń tak zwanych typowych, w przypadku których istnieje 

możliwość dość precyzyjnego określenia przewidywanego na realizację danego zlecenia czasu pracy. 

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne wykonywane na podstawie przyjętej stawki godzinowej wynika z 

iloczynu godzin poświęconych na realizację zlecenia/zleceń cząstkowych i ustalonej wcześniej z Klientem stawki 

godzinowej. Do tak określonej kwoty doliczany jest podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących 

przepisów prawa. Klienci przed podjęciem decyzji odnośnie wyboru formy rozliczeń uzyskują informacje w 

zakresie możliwości wyboru stawki godzinowej jako proponowanego sposobu rozliczeń oraz przewidywanego do 

wykonania czasu pracy.       

 

RYCZAŁT Z LIMITEM GODZIN 

Z tytułu świadczenia usług prawnych polegających na pełnej, bieżącej obsłudze prawnej Klienta istnieje 

możliwość ustalenia wynagrodzenia w formie zryczałtowanej z limitem godzin. Zakładając, że łączny wymiar czasu 

pracy w danym miesiącu wyniesie stałą liczbę godzin, rozliczenie następuje w oparciu o stałe miesięczne 

honorarium. Do wskazanej kwoty doliczany jest podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących 

przepisów prawa. W sytuacji przekroczenia ustalonego limitu czasu pracy, do kwoty wynagrodzenia określonego 
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ryczałtowo doliczana jest wartość za czas pracy ponad limit na zasadach ogólnych przyjętych dla rozliczeń według 

stawki godzinowej. 

 

RYCZAŁT BEZ LIMITU GODZIN  

Forma rozliczeń stosowana zwykle przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w 

sposób ciągły bądź to indywidualnie, bądź w postaci spółki prawa handlowego, instytucje publiczne, rzadziej osoby 

fizyczne. System wynagrodzenia ryczałtowego bez limitu godzin polega na określeniu a następnie wskazaniu w 

umowie o obsługę prawną Klienta miesięcznego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług prawnych 

polegających na pełnej, kompleksowej obsłudze prawnej Klienta. System ten jest szczególnie korzystny w sytuacji, 

gdy Klient z góry pragnie znać koszty miesięcznej obsługi prawnej swojego przedsiębiorstwa lub miesięczne 

koszty prowadzenia konkretnej sprawy. Stawka wynagrodzenia miesięcznego ustalana jest w drodze negocjacji i 

zależy od wielu czynników: wielkości przedsiębiorstwa, wielości przedsiębiorstw wchodzących w skład danej 

struktury kapitałowej, rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stopnia skomplikowania sytuacji prawnej 

przedsiębiorcy, siedziby przedsiębiorcy oraz miejsc lokalizacji oddziałów zewnętrznych, wybranej formy 

współpracy (istnieje możliwość obsługi in house tj. stała obsługa prawna przedsiębiorcy w siedzibie obsługiwanej 

spółki ), przewidywanej miesięcznej ilości zlecanych spraw, etc.  

Do wskazanej kwoty zryczałtowanego miesięcznego wynagrodzenia doliczany jest podatek VAT w 

wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.  

 
RYCZAŁT plus SUCCESS FEE  / OBSŁUGA PRAWNA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 

GOSPODARCZYCH. 

Dostrzegając różne potrzeby swoich Klientów Kancelaria Radcy Prawnego JOANNA SZANSER oferuje 

ponadto możliwość podjęcia współpracy polegającej na obsłudze prawnej konkretnego procesu inwestycyjnego 

lub projektu deweloperskiego. W przypadku wybrania tej formy współpracy zasady wynagradzania ustalane są 

indywidualnie w formie negocjacji. Wysokość honorarium jest pochodną stopnia skomplikowania toczących się 

lub mających toczyć się w przyszłości postępowań administracyjnych, planowanej wartości inwestycji, poziomu 

odpowiedzialności za podejmowane działania, wielości oraz poziomu występujących ryzyk, przewidywanego czasu 

trwania obsługi prawnej, etc.        

 

ZASTĘPSTWO PROCESOWE 

Niezależnie od wybranego systemu rozliczeń;  z  tytułu reprezentowania Klienta przed sądami Kancelarii 

przysługuje wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego oraz zwrot ewentualnych kosztów podróży, 

związanych ze świadczeniem usług prawnych poza siedzibą Kancelarii oraz siedzibą Klienta, w tym w 

szczególności kosztów dojazdu do Sądu i ewentualnego noclegu. Wynagrodzenie z tytułu reprezentacji przed 

organami sądowymi każdorazowo ustalane jest indywidualnie z Klientem a jego wysokość uzależniona od wyniku 

prowadzonej sprawy. 
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        PRZYJAZNY  
                PROFESJONALIZM 
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  Joanna SZANSER jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie. Aplikację radcowską odbyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.  Działalność zawodową w 

zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego i cywilnego, instytucji 

publicznych oraz osób prywatnych wykonuje od 1997 roku. Karierę zawodową rozpoczęła od współtworzenia jednej 

z najbardziej znanych marek na rynku usług prawniczych w Polsce - LexMedia (obecnie Lexis Nexis). 

  Jest doktorantką prof. Jana  Zimmermanna w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi zajęcia z prawa administracyjnego. 

 

  Pełni funkcję Kierownika Oddziału Obsługi Prawnej Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie sprawowanego nadzoru nad 

jednostkami samorządu terytorialnego, w tym w zakresie uchwalanych aktów prawa miejscowego (planów 

zagospodarowania przestrzennego).  

  Aktualnie kieruje wydziałem zapewniającym obsługę prawną Urzędu Wojewódzkiego. W ramach 

powierzonych kompetencji opiniuje projekty aktów prawa miejscowego wydawanych przez Wojewodę, uzgadnia 

akty prawa miejscowego stanowione przez organy administracji niezespolonej, prowadzi sprawy związane z 

zaskarżaniem do sądów administracyjnych ostatecznych decyzji administracyjnych oraz bezczynności organów, a 

także przygotowuje skargi do sądów administracyjnych w sprawach związanych z nadzorem wykonywanym przez 

Wojewodę.  

  W Okręgowej Izbie Radców Prawnych pełni funkcję specjalisty konsultanta w sprawach z zakresu prawa i 

postępowania administracyjnego. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym, prawie i postępowaniu 

cywilnym, prawie gospodarczym, prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie zamówień publicznych.    
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 REFERENCJE 

 

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna SZANSER prowadzi na zasadzie stałej współpracy lub doraźnych 

zleceń obsługę prawną w pełnym lub przedmiotowo wyodrębnionym zakresie dla kilkudziesięciu podmiotów 

gospodarczych. 

Na wyraźne życzenie Klienta Kancelaria może przedstawić - pod warunkiem zachowania pełnej 

poufności, a także po uprzednim uzyskaniu zgody obsługiwanego podmiotu - wykaz podmiotów gospodarczych, 

dla których prowadzi kompleksową obsługę prawną, a także wykaz Klientów, dla których świadczy bądź 

świadczyła pomoc prawną na zlecenie w konkretnych sprawach. 

 

KONTAKT 

 

 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JOANNA SZANSER 

 adres:  al. Płk. Beliny Prażmowskiego 14/2,  31-514 Kraków                                          e.mail: kancelaria@szanser.pl 

tel.  (012) 294 18 75 lub tel. kom. (+48) 512 003 226                                                    site:     http://www.szanser.pl  

fax. (012) 294 18 76 

NIP: 637-151-63-27, REGON: 356729952 

 

Godziny otwarcia biura Kancelarii  

Poniedziałek - Czwartek : 09.00 : 17.00 

Piątek                                : 08.00 : 16.00 

 

Numer rachunku bankowego:    

ING Bank Śląski  SA  06  1050   1445   1000   0022   7434   6812 
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NOTA PRAWNA. Wszelkie dane zamieszczone w folderze 
/STRATEGICZNE PARTNERSTWO - Doradztwo Prawne i Obsługa 
Podmiotów Gospodarczych/ mają charakter informacyjny. Fotografie, 
materiał tekstowy i graficzny, w tym znaki firmowe są własnością 
JOANNY SZANSER i są chronione przez prawa autorskie.  
 
Żadna część tej publikacji nie może być używana ani reprodukowana w 
żadnej postaci i żadnymi metodami, tj. zarówno elektronicznymi jak i 
mechanicznymi, obejmującymi kopiowanie, fotokopiowanie, 
nagrywanie, wprowadzanie do systemów przetwarzania danych. 
Jakakolwiek modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, 
dystrybucja w celach komercyjnych całości lub części folderu, bez 
pisemnej zgody kancelarii prawnej JOANNA SZANSER jest zabroniona.  
 
 
 
Projekt i opracowanie graficzne: Marcin Smagacz 
tel.  (+48) 692 362 789, e.mail: marcin@szanser.pl 
Fotografia studyjna  s. 27, Pracownia Wspomnień, 
Iza Zdziebko, Iwona Kubica 
tel.  (+48) 664 011 212, e.mail: pracowniawspomnien@gmail.com 
Pozostałe fotografie pochodzą z cyklu Magiczny Kraków,  
autor: Marcin Smagacz 
Redakcja: Marcin Smagacz, Korekta: Paweł Szwedziński 
Skład i druk: Cracovia Transfer, ul. Torfowa 4, 30-384 Kraków,   
tel.  (+48) 12  26 09 200, e.mail: drukarnia@transfer.pl   


